MUONION KUNNAN URHEILIJOIDEN PALKITSEMISSÄÄNTÖ

Muonion kunta palkitsee urheilijan tai joukkueen stipendillä, kun urheilija tai joukkue on
menestynyt Suomen mestaruus- tai ylemmällä tasolla.
Stipendin myöntämisen periaatteet:
1. Stipendin saannin alaikäraja on 16 vuotta. Stipendiin on oikeutettu myös tätä nuorempi,
mikäli hän kilpailee ja menestyy 16-vuotiaiden sarjassa.
2. Kilpailu, jonka menestyksestä urheilija palkitaan, tulee olla valtakunnallisen liikunnan
kattojärjestön, jäsenjärjestön tai lajiliiton alainen kilpailu, tai vastaavan kansainvälisen tahon
tai organisaation järjestämä.
3. Stipendi voidaan myöntää muoniolaiselle tai ulkopaikkakuntalaiselle urheilijalle seuraavin
ehdoin
 100 % muoniolaiselle urheilijalle, joka on henkikirjoitettuna Muonion kuntaan sinä
vuonna, kun stipendiin oikeuttava tulos saavutetaan edustaen muoniolaista
urheiluseuraa.
 100 % ulkopaikkakuntalaista seuraa edustavalle muoniolaiselle urheilijalle lajissa, jonka
edustus muoniolaisessa urheiluseurassa on mahdotonta
 50 % muoniolaista urheiluseuraa edustavalle ulkopaikkakuntalaiselle
4. Sellaiset mestaruuskilpailut, jotka eivät ole luonteeltaan kyseisen lajin
päämestaruuskilpailut, jaetaan stipendit 50% suuruisina (esim. hallikilpailut)
5. Samalla urheilijalla on oikeus yhteen stipendiin kalenterivuonna (arvokkaimmasta
suorituksesta) ja lisäksi maajoukkue-edustuksesta.
6. Maajoukkue-edustuksesta stipendillä palkitaan vain kerran, ensimmäisenä vuonna.
7. Stipendit myöntää viranhaltija.
8. Urheilijan saavuttaessa stipendin oikeuttaman sijoituksen, tulee hänen tai edustamansa
seuran toimittaa siitä jäljennös Muonion kunnan liikuntatoimen viranhaltijalle.
9. Vammaisurheilijalle myönnetään stipendi samoin perustein kun edellä

YKSILÖLAJIT
- henkilökohtainen stipendi, joka maksetaan kertasuorituksena.
- stipendin saamisen edellytyksenä on, että vähintään kaksi henkilöä sijoittuu huonommin kuin
stipendin saava urheilija
YKSILÖ
SM I
SM II
SM III

Yleinen sarja
500 €
300 €
200 €

Nuorten Sarja
300 €
200 €
100 €

Veteraanien sarja
200 €
120 €
60 €

JOUKKUELAJIT
- jaetaan joukkueelle, mikäli kyseessä on Muoniolainen urheiluseura
- stipendin saamisen edellytyksenä on, että joukkuekilpailussa vähintään kaksi joukkuetta
sijoittuu huonommin kuin stipendin saava joukkue
JOUKKUE
SM I
SM II
SM III

Yleinen sarja
3000 €
2000 €
1000 €

Nuorten Sarja
1500 €
1000 €
750 €

Veteraanien sarja
500 €
250 €
120 €

VIESTI- (2-4 urheilijaa)/ JOUKKUEKILPAILUMENESTYS
- jaetaan joukkueelle, mikäli kyseessä on Muoniolainen urheiluseura
- jaetaan henkilökohtaisena, mikäli kyseessä on Muoniolainen urheilija
- stipendin saamisen edellytyksenä on, että viesti- /joukkuekilpailussa vähintään kaksi
joukkuetta sijoittuu huonommin kuin stipendiin oikeuttava joukkue / menestys. Jos
joukkueita on vähemmän stipendi jaetaan 50 %:n suuruisena.

VIESTI/JOUKKUEKILPAILU
SM I
SM II
SM III

Yleinen sarja

Nuorten Sarja

Veteraanien sarja

300 €/hlö
200 €/hlö €
100 €/hlö €

200 €/hlö
100 €/hlö
75 €/hlö

100 €/hlö
60 €/hlö
30 €/hlö

MAAJOUKKUE-EDUSTUS
- jaetaan vain ensimmäisenä valintavuonna henkilökohtaisesti
A-maajoukkue
Nuorten maajoukkue
Veteraanien maajoukkue

300 €
200 €
100 €

KANSAINVÄLINEN MENESTYS
- PM-, EM-, MM-, Universiadien ja Olympiakilpailuissa menestyneiden urheilijoiden
huomioiminen päätetään tapauskohtaisesti erikseen.

DOPINGKLAUSUULI
- Stipendillä palkittu urheilija, joukkue ja joukkueen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin
voimassaolevia dopingsääntöjä (Suomen antidopingkomitea, WADA, Olympiakomitea ja oma
lajiliitto).

MUUT URHEILIJAT
Muiden kuin valtakunnallisen liikunnan kattojärjestöön kuuluvien jäsenyhdistysten urheilijoiden
palkitseminen harkitaan tapauskohtaisesti.

VUODEN LIIKUNTATEKO
Sellainen henkilö, järjestö tai ryhmä voidaan palkita Vuoden Liikuntateko -tittelillä, joka
toiminnallaan on merkittävästi edistänyt muoniolaista liikuntatoimintaa. Kriteerit päätetään
tapauskohtaisesti.

